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ВОЈИСЛАВ МАРТИНОВИfi 

(1931-1979) 

Седамнаестог дана октобра 1979. године саслушали С1\о1O тужну вест о изне

надиој смрти иашег колеге и омиљеног друга вишег кустоса Музеја града Београ

да Војислава Мартиновиhа. Опростили смо се с њим и подсетили смо се на неке мо

менте из његовог живота. 

Војислав Мартиновић рођен је 1931. године у историјској Бањској, код Косов

ске Митровице, у рудар ској породици у којој је стекао прва сазнања и добио прве 
добре поуке којих се и касније држао јер су оне провераване и ПО'fврђиване у вре

l\'le које је било обележено 1\оIНОГИl\1 искушењима и тешкоhама сваке врсте. У родном 
месту завршио је основну школу, а у Београду, који је волео као свој други завичај, 

ГИl\-1назију и до 1957. године студије на Философ еко-историјском Факултету. Од тада 
па до СМрТИ савесно је извршавао своје обавезе према ужој и широј заједници. Од

мах после служења војног рока, од 1958. године службовао је као гимназијски про
фесор историје у СаНСКО1\оI Мосту, а затим као добар познавалац прилика у друштву 

и његовог развоја радио је у Одељењу за раднчко самоуправљање Централног Betla 
Савеза синдиката Југославије . 

Међутим, млади историчар В. Мартиновић желео је радно место које би му 

омогућавало да дубље про учи друштвено-економска збивања у нашој ближој про

шлости. Октобра 1960. прелази на рад у Музеј револуције народа и народности Ју

гославије, а када је Музеј града Београда септембра 1974. године затражио струч

њака с искуством, који би се бавио историјОl\1 нашег главног града у периоду од 
1918. до 1941. године, В. Мартиновић долази у ову Установу и у одговорни посао 

уноси радне особине које су неопходне у проучавању и презентовању сваког, а на

рочито овог временског размака у врло садржајној и бурној прошлости овог града. 

Као кустос прихватао је мишљење да делатност м:узејског радника садржи не

колико компонеиата и стога у њеГОВОl\1 раду, сада кад се на крају његове активности 

своде неки закључци, l\'IOже бити говора о прикупљању, истраживању и обрађивању 

музејске грађе, о њеном презентовању које се огледа у постављању изложби, о пе

дагошком раду и 1\о1узејској пропаганди. 
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Овом ПРJfГОДО1\1 1\10гуlшо је поменути само најважније: поставио је СПОl\lен

-l\lузеј Првог крагујевачког одреда у ЛJtпнJtци И сталну изложбу у Музеју 4. јул 

1941. године. Међу повре1\IСН:ИI\I те1\ШТСКI1М I1зложбама остаће нам у сећању изложба 

ПОВОДОМ Х партијског конгреса и изложба Алати београдских аласа. Знатан број из

ложби радио је с ДРУГЈII\I КУС1'ОСИ1\ta. 

В. МаРТИНОВИћ је и објављивао резултате свог стручног рада. Написао је при
логе за прегледну 1\10нографију Београда (Седа1\1 хиљада година Београда, Београд 

1975) и припремљену 1\Iонографију Земуна и радове у вези с оствареНИ1\I изложба1\ta 
(Музеј 4. јул, Београд 1977'. и Алати београдских аласа, Београд 1978). 

Као педагошки радник одржао је низ предавања и објавио је неколико при

лога из области 1\-lузејске педагогије и веh.и број приказа, популарних чланака у ре

вијама, чаСОПИСИl\Ј3 и листовима. 

Извесно је да је после пет година рада у Музеју града И1\-lао и личних радних 

планова. Нама је позната намера да учествује у раду на допуни хронологије рад

IIИЧКОГ покре'га Београда и Земуна до 1941. године и да је у скици остао прилог о 
штрајку зе1\-IУНСКЈIХ шегрта 1940. године. 

Осим стручног рада свог позива В. МаРТИНОВИћ се интересовао и аКТИВIIО је 
учествовао у раду СТРУЧНЈIХ и друштвено-политичких организација. Исто тако зани-

1\lао га је рад појединих ~'дружења грађана. За свој рад В. МартJtновиh. добио је 
Медаљу заслуга за народ и више писаних признања. 

Животни пут покојног В. Мартиновића био је испуњен КОJlСТРУКТИВНИМ радом 

и ПРИЈ\-lеРНИ1\-1 ОДНОСОМ преl\lа сараДНИЦI11'tlа и суграђанима. Из тих разлога сви они 
који су с њим били У било каквој дужој вези, дуго ће ПОl'tlињати његово И!\lе. Они не 

В. М'артиновића задржати у сећању као СОЛJlДНОГ стручњака, као CKP0!\IHOF и савесног 
трудбеника, као ПРИ!\Iерног члана друштвено-политичких организација и изнад свега 

као хуманог човека и друга. 

Хвала Војиславу МаРТИНОВИћУ за све оно што је урадио за радне организа
ције у којИ1\-lа је деловао Jf за оно што је урадио за наш град. 

М. А. д. 


